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NT108
ทวัรเ์กาหล ีโซล สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์6 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 6 วัน 3 คนื ,

GALAXY HOTEL  , CENTRAL SUWON HOTEL

เกาหล ี- โซล - อนิชอน - ทะเลสาบมาจงั - โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิ- โซลทาวเวอร ์- COSMETIC - ช็อปปิงทงแดมนุ
น้าํมนัสนเข็มแดง - พระราชวงัคยองบกกุง - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงยา่นเมยีงดง - ศูนยโ์สมเกาหลี
ศูนยส์มนุไพรเกาหล ี- STAR PARK - KING’S CROSS CAFE - ยา่นฮงแด - ฮุนไดเอา้ทเ์ลท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

18.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ)
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

21.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ704 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชวัโมง)
**ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครือง เนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**



วนัท ี2
อนิชอน - ทะเลสาบมาจงั - โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA - ป้อมปราการฮวาซอง

04.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร เมนูอดูง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาจ ู

ชม ทะเลสาบมาจงั (Majang Lake) เป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีหมาะสําหรับนักทอ่งเทยีวทรัีกการถ่ายรูปเป็นอย่างยงิ
รับรองวา่ทา่นจะตอ้งประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละไม่นอ้ยทเีดยีว
นักทอ่งเทยีวจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศซงึมคีวามยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนงึของสะพานจะเป็นกระจกใส
และสว่นทเีป็นตะแกรงเหล็กเป็นทชีมใบไมเ้ปลยีนสพีรอ้มสดูอากาศสดชนืเย็นสบาย Landmark ใหม่ ของเมอืง Paju ประเทศเกาหลใีต ้
ซงึปีนีถอืไดว้า่เป็นหนงึในสถานทีๆ เหมาะแกก่ารชมใบไมเ้ปลยีนสหีลากสสีนั ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธริมิทะเลสาบ
และทขีาดไม่ไดก้ับไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจงั ทเีพงิเปิดตัวเมอืตน้ปีนีตรงกลางๆสะพานมพีนืกระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพนืน ้าํ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สกุสีไตลเ์กาหลี

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA สถานทเีทยีวเกาหลทีคีอซรีีสไ์ม่ควรจะพลาดสรา้งขนึบนพนืทกีวา่ 30,000 ตารางเมตร
ของเมอืงยงอนิซงึถูกเนรมติเป็นหมู่บา้นโบราณเพอืใชเ้ป็นโลเคชนัหลักในการถ่ายซรีียอ์งิประวัตศิาสตรข์องคา่ย MBC อาคารตา่งๆ
ทอียู่ในสถานทนีีไดถู้กศกึษาอย่างละเอยีดและสรา้งใหม้คีวามใกลเ้คยีงกับประวัตศิาสตรม์ากทสีดุ
ซงึซรีียเ์กาหลแีนวองิประวัตศิาสตรท์คีนไทยไดด้สูว่นมากมาจากการถ่ายทําในสถานทแีหง่นี เมอืไดเ้ขา้ไปสมัผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin
MBC Drama ก็จะรับรูไ้ดถ้งึความเป็นมาเกยีวกับประวัตศิาสตรข์องเกาหล ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งและวัฒนธรรมของเกาหลสีมัยโบราณ
ซรีีสดั์งๆทถี่ายทนีีก็เชน่ จมูงมหาบรุุษกูบั้ลลังก,์ ทงอจีอมนางคูบั่ลลังก,์ The Moon That Embraces The Sun เป็นตน้

จากนันนําทา่นชม ป้อมปราการฮวาซอง ตังอยู่ใจกลางเมอืงซวูอน โดยสรา้งขนึจากพระบัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ ี22
แหง่อาณาจักรโชซอน แฟนซรีียเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรีียเ์รือง ลซีาน ซงึก็คอืพระเจา้ซองโจนันเอง เพอืเป็นเกยีรตติอ่บดิาคอื ซาโดเซจา
องครั์ชทายาทของอาณาจักรทลีว่งลับกอ่นจะไดข้นึครองราชย์
เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบชูานอกเหนือไปจากการเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้กร่าชวงศ์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BULGOGI เนือหมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิ หมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี

ทพีกั
SUWON CENTER HOTEL / DONO HOTEL / SUWON PACIFIC หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ- โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์ - COSMETIC - ช็อปปิงทงแดมุน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนีถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทตัีงอยู่ทา่มกลางหบุเขา

ทา่นจะไดนั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทนีีทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต
และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย
สวนดอกไมส้ฤีด ูซงึจะปลกูดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
และไฮไลคท์พีลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง  ๆมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบารบ์คีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหลี



บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทอีาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี
ดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่ง  ๆโดยทัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมอื
และยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจบัุนกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรียว

จากนันนําทา่นสู ่หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)  ไม่รวมคา่ลฟิต ์เป็นหนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวสําคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมอื ปี ค.ศ. 1980
เป็นหอคอยสําหรับชมเมอืง ตังอยู่ในกรุงโซล หรือบางครังเรียก หอคอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตังอยู่บนภเูขานัมซนั
เป็นหอคอยทมีคีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ ren-ovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้อืใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N
ทเีพมิขนึมานันย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลยีนและพัฒนาการตา่ง  ๆทังการใหแ้สงไฟทหีลากหลายและสวยงามขนึ
รวมถงึภายในทตีกแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทจีะหมุนครบรอบทกุ  ๆ48 นาท ีจดุไฮไลทท์พีลาดไม่ไดเ้ลยเมอืมาเทยีว Seoul Tower
นันก็คอื สถานทคีลอ้งกญุแจชอืดัง Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืวา่คูรั่กทมีาคลอ้งกญุแจทจีะมคีวามรักทยีืนยาวไปตลอดกาล
โดยทจีะเขยีนขอ้ความหรือชอืของคูรั่กไวบ้นแม่กญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower
ยังเป็นสถานทถี่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือง “กับดักหัวใจยัยแม่มด”
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกญุแจคูรั่ก

จากนันนําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครืองสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพอืเลอืกซอืกลับไปเป็นของฝาก
มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิ ครีมหอยทาก ครีมน ้าํแตก ครีมขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ์
และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม เป็นตน้

จากนันนําทา่นสู ่ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทบีางหา้งเปิดตลอด 24 ชวัโมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM,
DESIGNER CLUB ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้นีี อาทเิชน่ เสอืผา้บรุุษ-สตรี รองเทา้บรุุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด
ของทรีะลกึ ชดุเครืองครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารเกาหลสีตูรดังเดมิ นําไกทั่งตัวไปตุน๋กับรากโสม

ทพีกั
GALAXY HOTEL / RICHDIAMOND HOTEL / BLVD HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนูยโ์สมเกาหล ี- น้าํมนัสนเข็มแดง - พระราชวงัคยองบกกุง(ใสชุ่ดฮนับก) - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงยา่นเมยีงดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหล ี(GINSEN CENTER)
สมุนไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้่ายกายสดชนื และเพมิพละกําลัง
มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดันโลหติสงู ความเครียด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

นําทา่นเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์สีกัดจาก น้าํมนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมันทอีุดตันในเสน้เลอืด
และรักษาสมดลุในร่างกาย

จากนันนําทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน ตังอยู่ใจกลางกรุงโซล คําวา่
"เคยีงบกกงุ" ในภาษาเกาหล ีแปลวา่ พระราชวังแหง่พรทสีอ่งสวา่ง ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเป็นภเูขาพกูักซาน
ทําใหด้ยูงิใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก จงึถูกเรียกวา่เป็น ‘พระราชวังทศิเหนือ’ เนืองจากอยู่คอ่นไปทางเหนือ เมอืเทยีบกับพระราชวังอนื  ๆไดแ้ก่
พระราชวังชางด็อกกงุ (พระราชวังทศิตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุยกงุ (พระราชวังทศิตะวันตก)
มขีนาดใหญ่ทสีดุในบรรดาพระราชวังโบราณทังหมด 5 แหง่ทยัีงคงรักษาไว ้เรียกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้
ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีใีครมาเกาหลเีป็นครังแรกตอ้งไม่พลาดทจีะแวะมาเยือน
พเิศษสดุ  ๆ!!! ใสช่ดุฮันบกเดนิเลน่ถ่ายรูปสวย  ๆในพระราชวัง เพอืเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจําดีๆ สําหรับทรปิเกาหลขีองทกุคน **ราคาทวัรน์ี
รวมคา่เช่าชุดฮนับกแลว้**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคมัจาทงั (KAMJATANG)
ตุน๋หรือสตวูเ์นือหมูเป็นซปุเกาหลเีผ็ดททํีาจากกระดกูสนัหลังหรือคอของหมู

บา่ย
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี(DUTY FREE) ทนีีมรีา้นคา้ปลอดภาษีชนันําทใีหญ่ทสีดุในโซล
แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับ ฯลฯ



จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเ์กาหลี
ตลาดนีกา้วล ้าํนําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทเีมยีงดงแหง่นี พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสอืผา้แฟชนัแบบอนิเทรน เครืองสําอางดังๆของเกาหลี
พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิงอกีรูปแบบหนงึ ซงึเมยีงดงแหง่นีจะมวัียรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทนีีกวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น***

ทพีกั
GALAXY HOTEL / RICHDIAMOND HOTEL / BLVD HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- STAR PARK - KING’S CROSS CAFE - ยา่นฮงแด - ฮนุไดเอา้ทเ์ลท - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP) ใหท้า่นไดรั้บชมสมุนไพรทคัีดเลอืกและดแูลอย่างพถิพีถัิน
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซอืสนิคา้กลับไปเป็นของฝาก

จากนันนําทา่นสู ่STAR PARK STAR PARK ตังอยู่บรเิวณ MBC World บรษัิท กระจายเสยีงรายใหญ่ของเกาหล ีมจัีดการแสดงหลากหลายสว่น
เชน่ CARPET ZONE ซงึจะจัดในสว่นนันเป็นพรมแดงใหท้กุทา่นไดส้มัผัสประสบการณ์เฉกเชน่นักแสดงชนันําของประเทศเกาหลใีต ้LED MASK
ZONE ซงึจัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และทกุทา่นสามารถชม
สว่นจัดแสดงทน่ีาสนใจอกีมากมายพรอ้มทังซอืสนิคา้ของฝาก

จากนันนําทา่นสู ่king's cross cafe คาเฟ่สดุแนวทจํีาลองบรรยากาศมาจากหนังเรืองดัง แฮรร์ ีพอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!!
ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทเีกา้เศษสามสว่นส ีชานชาลาทอียู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ซงึเป็นทางเชอืมตอ่ระหวา่งโลกมักเกลิกับโลกเวทมนตร ์ตังอยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นังจบิเครืองดมืพรอ้มสมัผัสกลนิอายเวทมนต์
เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปตา่ง  ๆ(หมายเหต ุ: ในกรณีททีา่นตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซอืเครืองดมืจากทางรา้น
สําหรับคา่เครืองดมืและอาหารไม่รวมกับคา่ทัวร)์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหลี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ
จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป
เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร

จากนันนําทา่นไปยัง ฮนุไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้ทรีวบรวมแบรนดดั์งตา่ง  ๆทเีต็มไปดว้ยรา้นแฟชนักวา่ 200 รา้น
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอย่างจใุจ

จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซอืของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง  ๆช็อกโกแล๊ตหนิ
ซเีรียลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครืองสําอางโสม
หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง(มาม่าเกาหล)ี เป็นตน้

20.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน

วนัท ี6
กรุงเทพฯ

01.05 น.
ออกเดนิทางจาก ประเทศเกาหลใีต ้กลบักรุงเทพฯ โดย สายบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ703 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ



ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชวัโมง)

04.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี8 สงิหาคม 2562 เวลา 11:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามทรีะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้าํมนั
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรบัขนึจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิจากท่านภายหลงั) และเนอืงจากเป็นตวักรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางไป-
กลบัได ้ทังนเีป็นไปตามเงอืนของสายการบนิ

•  น ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืงท่านละ 20 กโิลกรมั 1 ใบ และกระเป๋าถอืขนึเครอืง 1 ใบ

• ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

•  คา่รถโคช้ปรบัอากาศ ตามวันทรีะบุ

•  โรงแรมทพีกัตามทรีะบุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

•  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

•  คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

•  คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ)

•  คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน ค

• าภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิในวันเช็คอนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การชําระมดัจาํและชําระสว่นทเีหลอื
• กรณุาสาํรองทนัีงและชําระมดัจํา จาํนวน 10,000 บาท ตอ่ทา่น เพอืสาํรองสทิธใินการเดนิทาง และชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนัน
บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจําโดยทที่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนอืงมาจากบรษัิทฯ
จําเป็นทจีะตอ้งสาํรองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทพีกัและตวัเครอืงบนิไปกอ่นหนา้นันแลว้ หากท่านสาํรองทนัีงนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ
เรยีกเกบ็ยอดเตม็จํานวนทันท  ีหลงัจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสาํหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น
หนา้พาสปอรต์เพอืออกตวัหรอืคาํขอพเิศษเพมิเตมิตา่งๆ ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทังหมด บรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขทรีะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• จาํนวนคนในการออกเดนิทาง
• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิเพมิเตมิ ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซงึทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ
ยนิดทีจีะคนืเงนิทังหมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์นืใหท้่านหากท่านตอ้งการ

• การรบัการดแูลเป็นพเิศษ
• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯ
จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนอืงจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน ตอ้งมขีนัตอนในการขอลว่งหนา้
และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทังทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ



ซงึผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทไีดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เช่น ผูท้นัีงรถเขน็ (Wheelchair), เดก็,
ผูส้งูอายแุละผูท้มีโีรคประจําตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ
• ในกรณทีกีองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศกต็าม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณใีดๆ กต็าม ซงึการตรวจคนเขา้เมอืงนันเป็นสทิธขิองเจา้หนา้ทขีองรฐัของประเทศนันๆ
และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธทิจีะช่วยเหลอืใดๆ ทังสนิ
เพราะอาํนาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ททีางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเดด็ขาด อนงึ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ทีําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5
หนา้กระดาษ

• การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ
• หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทใีนรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอนื ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ังสนิ บรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านประสงคท์จีะสละสทิธแิละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ

เงอืนไขการยกเลกิการจอง

• ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั
(แตท่่านสามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)

เงอืนไขพเิศษเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการท่องเทยีวนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวร ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนอืงจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นันแตกตา่งกนั ซงึทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทสีดุ



เอกสารทลีกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวันเดนิทาง

จากการทรีฐับาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้จีะเขา้ประเทศไดนั้น
จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ยีนืขอวซีา่กบัทางสถานทูตฯ)
ทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทนํีามา เช่น ตวัเครอืงบนิขากลบั หรอืเอกสารอนืๆ
สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ)

• ชอื-ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหลใีต ้เช่น โรงแรมทพีกั (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้

• กาํหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทพีาํนักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(สําหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน

• กจิกรรมใด ๆ ทจีะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 90 วัน

•  เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ

• การออกตวัโดยสายภายในประเทศ
• หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ
กรณุาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยันกบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้่านซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้
อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั
ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันันเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
อนงึ บรษัิทฯ จะยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง หากไมม่นัใจกรณุาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้
• หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน ท่านจะไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆตอ่ท่านกต็าม อนัเนอืงมาจาก
การคอนเฟิรม์ของกรุป๊นันประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิขนึ
หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธมิอินญุาตใหเ้ลอืนวันเดนิทางใดๆ
ไดท้ังสนิและเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร์

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้
• การชําระเงนิเขา้มานัน หมายถงึ ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทที่านไดจ้องเขา้มา
หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลยีนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลยีนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ
คดิคา่ใชจ้่ายททีางบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทสีดุเท่าจํานวนเงนิมดัจํา ทังนทีังนันใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษัิทฯ
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